
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W CZASIE LEKCJI ONLINE 

 

Przed lekcją 

1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci 

zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia 

domowego). 

2. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas 

jej trwania. 

3. Przed lekcją załatw swoje potrzeby, np. zjedz, skorzystaj z toalety. 

4. Bądź przygotowany do zajęć. Przygotuj laptop/komputer/tablet, książki, zeszyty, zeszyty 

ćwiczeń, przybory do pisania, wymagane prace. Sprawdź, jak działa Twoja kamera, 

słuchawki i mikrofon. 

5. Ogranicz wszystko, co może Cię rozpraszać oraz przeszkadzać Twoim  kolegom i 

nauczycielowi np. telewizor, radio, gry itp. Wycisz telefon. 

6. Lekcje rozpoczyna i kończy nauczyciel. Spotkania na czacie odbywają się zgodnie z 

rozkładem nauki zdalnej. Zawsze czekaj na rozpoczęcie lekcji 2 -3 minuty przed czasem. 

W spotkaniu nie uczestniczą osoby trzecie. 

 

Podczas zajęć 

1. Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania (i tym 

samym nie była nudna), należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:  

2. Loguj się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywaj się pod nikogo, nie 

zmieniaj nicków w czasie lekcji. 

3. Pamiętaj o tym, żeby kamerka była włączona przez całe zajęcia, chyba, że nauczyciel 

postanowi inaczej (słaby sprzęt, łącza). Na każdą prośbę nauczyciela włączasz kamerkę.  

4. Pamiętaj, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym 

uczestnikom lekcji. 

5. Bądź aktywny podczas zajęć. Trzykrotny brak odpowiedzi ucznia na pytania nauczyciela 

zadane w odstępstwie czasowym jest jednoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach. 

6. W czasie lekcji obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:  

- słuchamy osoby mówiącej,  

- zgłaszamy chęć odpowiedzi,  

- nie przerywamy sobie nawzajem,  



- zachowujemy kulturę osobistą w mowie i piśmie, np. stosujemy zwroty typu „dzień 

dobry” , „do widzenia”, „czy mogę…”, „proszę powtórzyć…”, „mam problemy 

techniczne” itp. 

- dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych 

komentarzy. 

7. Czat przedmiotowy traktuj poważnie. To nie spotkanie towarzyskie, to narzędzie pracy. 

Nauczyciel widzi wszystko, co tu umieszczasz. 

8. Wszystko, co zamieszczasz w sieci, nie znika – zostaje! Obrażanie, dokuczanie, 

poniżanie = HEJT. To przestępstwo. Szanuj rówieśników  i nauczyciela. 

9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie 

tej ważnej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami 

prawnymi. 

10. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez wpisanie uwagi negatywnej do e-

dziennika. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny 

zachowania. 

11. Masz obowiązek uczestniczyć w lekcjach online, a w przypadku problemów 

technicznych skontaktować się z nauczycielem, informując go o niemożności 

uczestniczenia w spotkaniu.  

12. Nieobecności usprawiedliwia rodzic, w ten sam sposób jak nieobecności na lekcjach w 

szkole. 

13. Podczas lekcji prowadzonej w formie spotkania nie angażuj się w aktywności z innych 

lekcjach – nie wysyłaj prac, nie potwierdzaj obecności. 

 

Zasady opracowane przez Zespół Nauczycieli i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły 


